
 وزارة الخارجية        
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مسمك الدبموماسى والقنصمى والتفتيشل
 7222أبريل  77 في:تحريرا    

 2722[  لسنة  7إعالن رقم  ] 
 مسابقةبشأن عقد 

بوزارة الخارجية دبموماسى ممحقوظيفة لمتعيين فى 
بوزارة  دبموماسى ممحق يفةمتحان مسابقة لمتعيين في وظا"عقد عمن وزارة الخارجية عن ت  
الالزمة لمتعيين فى ىذه  ختيار أفضل المرشحين الذين تتوافر فييم الصفات والعناصرال "الخارجية
 .الوظائف

ىذا ويتكون إمتحان المسابقة من مجموعة اإلختبارات التحريرية والشفيية والحاسب اآللى، 
 يمسبقية ترتيب درجاتألوفقًا بالنسبة لمناجحين  التعيينكون يسلقدرات، و ختبار لقياس ااإلى  إضافةً 

 .بعد حساب النتيجة النيائية لممسابقة
 :متحان التحريرىاال :أوالً 
 :مكان اإلمتحانمـوعد و  -7
أبريل  7ق المواف األربعاءحتى يوم و  2227أبريل  4د الموافق ـحيوم األ إعتبارًا من عقد اإلمتحاني  

]يتعين تواجد  عين شمسجامعة  - كمية اليندسةبمبنى مساًء  ةـالخامستمام الساعة فى  2227
االلتزام التام بكافة اإلجراءات  مع ضرورة الساعة الرابعة في تمامالمتسابقين أمام قاعة االمتحانات 

 .[االمتحانفترة طوال  ات الطبيةالكمام االحترازية المطبقة، بما في ذلك ارتداء
 :رىمتحان التحريمواد اإل -2
:2722أبريل  4الموافق  ؛حداأل

العربية والمغـــات األجنبية:  المغة
 .لمغة العربية لقياس مدى إجادة المتسابقأسئمة  يتضمن االمتحان -أ
أسئمة لقياس مدى إجادة المتسابق لمغات األجنبية، وعمى المتسابق أن كما يتضمن االمتحان  -ب

نية زية أو الفرنسية كمغة أجنبية أولى، وأن يختار لغة أجنبية ثايختار إحدى المغتين اإلنجمي
 : من بين المغات التالية

 -الصينية  -اليابانية  -االيطالية  -اإلسبانية  –األلمانية  -الفرنسية  –اإلنجميزية ]     
المغة الثانية ىى ذات األجنبية ، عمى أال تكون المغة [التركية -الفارسية –العبرية  – الروسية
 .تارىا المتسابق كمغة أجنبية أولىالتى إخ

 % 65ى ـعمو ة، ــــــ% كحد أدنى لمنجاح فى المغة العربي65يشترط أن يحصل المتسابق عمى  -ج
 كحد أدنى لمنجاح فى المغتين األجنبيتين األولى والثانية.  



(2)
 مدة اإلجابة أربع ساعات. -د

:2722أبريل  5الموافق  ؛اإلثنين
:والمنظمات الدولية العام ن الدولىالقانو

 يتضمن اإلختبار أسئمة فى موضوعات القانون الدولى العام، والمنظمات الدولية. -أ
 يتضمن اإلختبار سؤااًل إجباريًا يجيب عميو المتسابق بالمغة األجنبية األولى. -ب
تبار كحد % من مجموع الدرجات المخصصة ليذا اإلخ65ي شترط أن يحصل المتسابق عمى  -ج

 .لمنجاح أدنى
 .ساعات ثالثاإلجابة مدة  -د

:2722أبريل  6 الموافق ؛الثالثاء
اإلقتصاد السياسى والعالقات اإلقتصادية الدولية:

 .سى والعالقات اإلقتصادية الدوليةيتضمن اإلختبار أسئمة فى موضوعات اإلقتصاد السيا –أ 
 المتسابق بالمغة األجنبية األولى. يتضمن اإلختبار سؤااًل إجباريًا يجيب عميو  -ب
% من مجموع الدرجات المخصصة ليذا اإلختبار كحد 65ي شترط أن يحصل المتسابق عمى  -ج

 .لمنجاح أدنى
 اإلجابة ثالث ساعات.مدة  -د

:2722أبريل  7الموافق  ؛األربعاء
:التاريخية والمعاصرةالسياسية  العالقات

 .)محمية،إقميمية،دولية(وعات السياسية التاريخية والمعاصرةالموضيتضمن اإلختبار أسئمة فى  -أ
 يتضمن اإلختبار سؤااًل إجباريًا يجيب عميو المتسابق بالمغة األجنبية األولى. -ب
% من مجموع الدرجات المخصصة ليذا اإلختبار كحد 65ي شترط أن يحصل المتسابق عمى  -ج

 .لمنجاح أدنى
 اإلجابة أربع ساعات.مدة  -د

سمح باإلحتفاظ بأوراق األسئمة بعد إنتياء اإلختبار، حيث سيتم تسميميا من جانب كل لن ي  
 ختبار.االمتسابق مع كراسات اإلجابة فى نياية 

ن فى المائة[ وستخمسة و % ]56يعتبر ناجحًا فى االمتحان التحريرى كل من يحصل عمى  -3
.قل من مجموع الدرجات المقررة لوعمى األ

 :والشفيىالقدرات و ات الحاسب اآللى إمتحان ثانيًا:
 ختبارات المسابقة )الحاسب اآللىاباقى  سمح فقط لمن يجتاز االمتحان التحريري تأديةي   
 ، وذلك عمى النحو التالى:الشفيى(القدرات و و 



(3) 
لقياس قدرات الناجحين في االمتحان  بالمغة اإلنجميزية اختبارًا في الحاسب اآللىسيتم عقد  -

رى في مجال استخدام الحاسب اآللى )يتم اإلخطار بموعد عقده في حينو(، وذلك في التحري
 الموضوعات التالية:

- Essential Computing Concepts . 
- Microsoft Windows . 
- Microsoft Word . 
- Internet Basic Concepts . 
- Power Point . 
- Excel . 

 )يتم اإلخطار بموعد عقده في حينو(. لقدراتاختبارًا لقياس اسيتم بعد ذلك عقد  -
يعتبر ناجحًا فـى )يتم اإلخطار بموعد عقده في حينو(، و  االمتحان الشفيىيتم بعد ذلك عقد  -

% ]خمسة وستون فى المائة[ عمى األقل من 65متحـان الشفيى كـل مـن يحصـل عمـى اال
 .مجموع الدرجات المقررة لو

سابق ناحجًا فى إمتحـان المسابقة ككل بكافة إختباراتيا حصولو عمى ي شترط إلعتبار المت :ثالثاً 
من  %65الشفيى، و اإلمتحان% عمى األقل فى 65التحريرى، و اإلمتحانفى  % عمى األقل65

جتيازه ،التحريرى والشفيى فى اإلمتحانينمجموع الدرجات المقررة  ى وتأديتو ختبار الحاسب اآللال وا 
 .إلختبار القدرات

والمعدل  7982لسنة  45فرىا فى المتقدم لإلمتحان طبقًا لمقانون رقم االشروط الواجب تو  :اً رابع
 :2278لسنة  26، و2229لسنة  69 ىرقم ينبالقانون

 .أن يكون مصرى الجنســــــــية -7
 .أن يكون مــن أبوين مصرييـــــن -2
 .متعًا باألىمية المدنية الكاممةأن يكون مت -3
يعادلو، أو عمى شيادة  صاًل عمى مؤىل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ماأن يكون حا -4

 :أنو، مع مراعاة المصريةأجنبية معادلة، أو عمى مؤىل عال من إحدى الكميات العسكرية 
بالنسبة لمحاصمين عمى الشيادات التى تمنحيا الجامعات والمعاىد العميا المصرية الخاصة، 

، ي شترط أن يكون صادرًا بشأنيا قرار معادلة من المجمس ةنبيوالحاصمين عمى شيادات أج
 األعمى لمجامعات.

ما أو كالىما غير ـأال يكون متزوجًا من غير مصرى الجنسية أو ممن ىم من أبوين أحدى -5
 مصري.

 .أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة -6
كم عميو بعقوبة جنا -7  .إعتبارهية ولو كان قد رد إليو ئأال يكون قد ح 



(4) 
كم عميو من المحاكم أو من مجال -8 ـرف ــــة بالشـــة مخمــــب فى جريمــلتأديس اــــــأال يكون قد ح 

  .وأال يكون قد سبق فصمو بقرار أو بحكم تأديبى - ولو كان قد رد إليو إعتباره -ة األمان أو
ية فى التاريخ المعمن عنو سنة ميالد 27زيد عن يسنة ميالدية وأال  27قل سنو عن يأال  -9

 .2227بريل أ 4ق ـد الموافـة وىو يوم األحـلبدء إمتحان المسابق
الذى تحدده وزارة الخارجية  أن تثبت لياقتو الصحية لموظيفة بمعرفة المجمس الطبى المختص-72

 .بعد اجتياز كافة امتحانات المسابقة

 :تقـديم الطمبــات وجية تقديميا :خامساً 
 السبتوحتـى يـوم  2227فبراير  22 الموافـق السبتتقديم الطمبات اعتبارًا من يوم فتح باب ي  

 .[ mis.bu.edu.eg/mfa] التالى: عمى الموقع االلكترونى ، 2227مارس  73الموافـق 

 :المستندات المطموبــة :سادساً 
عمى الموقع يقوم بتحميل صور المستندات التالية أن  التقدم لالمتحان،فى عمى كل من يرغب 

 :االلكترونى المشار إليو بعاليو
 .شيادة الميالد أو مستخرج رسمى منيا -7
  .شيادة المؤىل الدراسى العالى الحاصل عميو -2
 موجية إلى وزارة الخارجية. صحيفة الحالة الجنائية -3
 .واضحة ممونة صورة شخصية -4
 .ساريةبطاقة الرقم القومى  -5
فى أو من بعض الجامعات الخاصة ل عمى مؤىل عال من الخارج بالنسبة لممتقدم الحاص -6

تقديم شيادة من المجمس االعمى لمجامعات بأن المؤىل الحاصل عميو معادل  شترطي  : مصر
 كميات التابعة لمجامعات المصرية.قانونًا لمدرجات العممية التى تمنحيا ال

 عبر اتباع الخطوات التالية: ةـيرارات الالزمة التي تعدىا وزارة الخارجـاستيفاء اإلق -7
يقوم المتقدم بطباعة اإلقرارات من الموقع اإللكترونى الم شار إليو بعاليو. -
يتم استيفاء اإلقرارات والتوقيع عمييا. -
يتم إعادة تحميل اإلقرارات بعد استيفائيا والتوقيع عمييا عمى الموقع اإللكترونى. -

 :مالحظات
القطاع العام فيمكن لممتقدم موافاتنا ببيانات معتمدة من جية عممو بالنسبة لموظفى الحكومة أو * 

إذا كانت  -بتوافر أى من ىذه المستندات بممف خدمتو، مع استيفاء بقية المستندات المطموبـة 
ع.ح بطمب كتابى من المتقدم مشفوع  767كما تستبدل اإلستمارة  -غير موجودة بممفو 
 بموافقة جية العمل.



(5)

المشار  صول المستنداتأتقدم باليتعين عميو  ؛لة إجتياز المتسابق االختبار التحريرىفي حا* 
، إلى مبنى وزارة قرارات بعد توقيعياصول اإلأو  -باإلضافة إلى صورة منيا  - إلييا بعاليو

ستكمال الساسى أكشرط وذلك ، في الموعد الذى سيتم تحديده لو ، لالطالع عميياالخارجية
، وفى حالة عدم تقديم المتسابق أصول المستندات أو عدم مطابقتيا ات المقررةباقى االختبار 

مخالفًا لشروط المسابقة، وي عد االمتحان التحريرى ذلك لما سبق تحميمو عمى الموقع فسي عد 
 الغيًا.

 :عـــــام :سابعاً 
 [غيرفقط ال مصرياً  جنيياً  تسعمائة وخمسون]مصرى  وجني 952 هيسدد المتقدم رسمًا قدر  -7

 وذلك عمى النحو التالى:
 .عمى الموقع االلكترونى المتاحةالمصرى ىمى طباعة حافظة توريد نقدية لمبنك األ -
 التوجو ألى من فروع البنك األىمى المصرى لسداد الرسوم ويحصل عمى ما يفيد السداد. -
 اإللكترونى. ذات الموقعشعار السداد إلى البنك عمى إرفع  -

أو تخّمف  عدل عن دخول المسابقة الرسوم المسددة حال لبة برديحق لممتسابق المطاال 
، ولن يحق لممتسابق المطالبة بإسترداد رسوم التقديم عن أحد شروط التقدم لممسابقة

 .المتقدم، وأيًا كان قرار الوزارة بشأن لممسابقة
 .الخاصة عمى نفقتو - ات الخاصة بالمسابقةمتحانلتأدية اال -يكون حضور وعودة المتقدم  -2
لم تستوف الشروط المنصوص عمييا فى  لن يمتفت لمطمبات التى ترد بالبريد، أو التى -3

   اإلعالن.
بالتوفيق ،،، األمنياتمع أطيب 




